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VLEESCONSUMPTIE IN DRIE JAAR NIET GEDAALD
Steeds meer mensen geven aan flexitariër te
zijn en het marktaandeel van vleesvervangers stijgt. Desondanks is de vleesconsumptie in Nederland de afgelopen drie jaar gelijk
gebleven.
Dat blijkt uit een analyse van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier.
Naar de verklaring is het vooralsnog gissen.
Nederlanders consumeerden in 2017 per
hoofd van de bevolking gemiddeld ongeveer 38
kilogram vlees, net zo veel als in de twee jaren
daarvoor. De gemiddelde Nederlander eet daarmee ruimschoots meer vlees dan de Richtlijnen
goede voeding adviseren (25-26 kilo per jaar).
‘Dit is wel opmerkelijk’, zegt consumptiesocioloog Hans Dagevos, een van de betrokken
onderzoekers. ‘Want vanuit de maatschappij is
er veel aandacht voor het verlagen van de vleesconsumptie. En in diverse surveys geven Nederlanders juist aan dat ze proberen minder vlees
te eten.’
Dagevos heeft geen kant-en-klare verklaring.
‘We weten wel dat als mensen zeggen minder
vlees te willen eten, dit niet automatisch betekent dat ze dat ook doen.’ Daarnaast is het mo-

gelijk dat de fervente vleeseters compenseren
voor de mensen die minder vlees eten. ‘Er ontstaat dan een soort tweedeling met een groep
die nog meer of vaker vlees eet en die het effect
van de flexi- en vegetariërs tenietdoet.’ Een derde mogelijkheid is dat er een zogenaamd self-licensing effect optreedt. ‘Dat betekent dat je jezelf een beloning geeft, omdat je iets goeds
hebt gedaan. Dan eet je bijvoorbeeld een paar

dagen geen vlees, maar compenseer je dat
daarna door extra vlees te nemen.’
Ook het RIVM onderzocht onlangs de consumptie van vlees. Uit die studie bleek dat de
vleesconsumptie in Nederland tussen 2007 en
2016 met 8 procent is gedaald. Het verschil in
uitkomst is mogelijk te verklaren doordat de
methode en het onderzochte tijdvak verschilden van die van het WUR-onderzoek.
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VLOEISTOF SPAT OP ALS EEN EIFFELTOREN
Opspattend water neemt altijd de
vorm aan van een Eiffeltoren.
Fysicus Cees van Rijn heeft ontdekt hoe dat komt: door de
oppervlaktespanning.
Zijn onderzoek naar vloeistofjets,
de torentjes die ontstaan als een
druppel in een vloeistof valt, is een
hobbyproject, erkent Van Rijn. Een
interessant zijpad van zijn werk als
buitengewoon hoogleraar Micro
fluidics en Nanotechnologie voor
Voeding en Gezondheid. Het fenomeen van de waterjet was volgens
hem nooit bevredigend verklaard.
Hij begon te vermoeden dat dat
kwam doordat in geen van de bestaande wetenschappelijke beschrijvingen de oppervlaktespanning als dynamische kracht een rol
speelt. ‘Toen ben ik in de literatuur
gedoken en proeven gaan doen.’
Het resultaat is een theorie waarin
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de oppervlaktespanning juist de
hoofdrol speelt.
De truc is, zegt Van Rijn, de waterjet te zien als een watermassa in
vrije val. Als de waterkolom naar
beneden valt, is er in de jet geen
zwaartekracht. ‘De oppervlaktespanning trekt het vallende water
met een extra versnelling naar beneden.’ Die extra versnelling is er
ook verantwoordelijk voor dat de
druk in de jet op elke hoogte anders is. Hoe hoger in de jet, en hoe
smaller de vloeistofkolom, des te
hoger de druk.
De drukverschillen en de oppervlaktespanning zijn samen verantwoordelijk voor de Eiffeltorenvormige curve van de jet. Door het toepassen van een op Young-Laplace
gebaseerde vergelijking, wist Van
Rijn die curve wiskundig te benaderen. De Young-Laplacevergelijking bepaalt de vorm van een lig-

gende of hangende druppel in een
zwaartekrachtveld. Van Rijn laat
zien dat Young-Laplace in aangepaste vorm ook andere waterfenomenen kan beschrijven.
Resteert de vraag waarom de
Eiffeltoren de vorm heeft van een

waterjet. Van Rijn vermoedt dat
het geen toeval is. ‘De toren is in
1887 gebouwd. De eerste foto’s
van waterjets zijn al tien jaar daarvoor gemaakt. Ik sluit niet uit dat
Gustave Eiffel zich daardoor heeft
laten inspireren.’ RK

